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WOJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie prryjęcia Regulaminu organizacji pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Zapolicach

Napodstawie ar1.30 ust.1 ustawy zdnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
Dz.U. z2015 r. poz. I5I5;Dz.U. z2015 r. poz. 1045 i poz, 1890) oraz art.9 a ust.2 ustawy z
dnia29 lipca 2005 r. o przeciwdziŃaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z2015 t. poz. 1390)
oraz Uchwały Nr YlIglIl Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lutego 20tl r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinamego otaz
szczegółovnrych warunków j ego funkcj onow ania zarządzam co następuj e :

§ 1. Przyjąć Regulamin organizacji pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zapolicach,
stano wi ący załąc zntk do nini ej sz e go zar ządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącęmul Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarne go w Zap olic ach.

§ 3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zapolice
i na tablicy informacyjnej,

i. ),CLu.**



Załącznlk do Zar ządzeni a

Nr 1 89/20 l 6.Wójta Gminy
Zapolice z dnia 15 lutego ż016 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY
GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W ZAPOLICACH

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa organlzacje pracy oraz

sporządzaną dokumentację z prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinamego w Zapołicach
(zwany dalej "Zespołem"), tryb pracy, zasady powoływania i działania Grup Roboczych,
procedury dokumentowania dzińań oraz sposób wymiany informacji pomiędzy członkami
Zespołu/Grup Roboczych.

§2
Ilekroó w regulaminie jest mowa o:

1) Zespole - oznaczato Gminny ZespóŁ Interdyscyplinamy w Zapolicach.
2) Przewodniczącym lub Zastępcy oznacza to Przewodniczącego lub Zastępcę

Przewodni czące go Ze społu.

3) Koordynatora - oznaaza to koordynatora Grupy Roboczej.
4) Sekretarza - oznacza to sekretarza Zespołu i Grupy Roboczej.
5) Członku - oznaczato odpowiednio członka Zespołu lub Grupy Roboczej.
6) Grupie - oznacza to Grupę Roboczą powołaną do pracy w celu rozwięania

problemów zwtązanych z występowaniem plzemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach.

7) Problemlę - oznaczatokażdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy społecznej bądź
środowiska, których rozwięanie wykracza poza kompetencje jednej instl.tucji
i wymaga zaangażowania innych podmiotów.

8) Przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzalące się
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra członków rodziny,
atakże innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu flzycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzyrvdy
moralne u osób dotkniętych przęmocą.

9) Ustawie - oznacza to ustawę z dnta 29 |tpca
w rodzinie (Dz. tJ. z2015 r. poz. 1390).

2005 r. o przeciwdztałanlu przemocy

§3
1. Zespoł działa na podstawie:

1) Uchwały Nr V/19/11 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lutego 20II r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinamego oraz

szczegółowych warunków j ego funkcj onowania.
2) Zarządzenia Nr 18812016 Wojta Gminy Zapo|ice z dnia 15 lutego 2016 r. roku

w sprawie powołania człoŃów Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Zapolicach.
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3)

4)

Zespoł nie posiada osobowości prawnej, jest strukturą
dobrowolnego, społecznego wkładu pracy na rzęcz
rodzinie.
ZespoŁ powoływany jest na okres 4 lat.

sygnatariuszami podej muj ącymi
oraz pomocy dziecku i rodzinie

niezależną, działa na zasadzię
ptzeciwdziałania przemocy w

Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Zapolice, a
współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy
w kryzysie w Gminie Zapolice,
niniej szego Regulaminu.

2.

a
J.

II. CELE I ZADANIA GMINNEGO ZESPOŁU I|{TERDYSCYPLINARNEGO

§4
Celem głównYm ZesPołu jest szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do
PowstrzYmania sYtuacji Przemocy oraz zapęwnienie bezpieczeństwa i niezbędnego wsparcia
osobom doświadczającym i będącym świadkiem przemocy domowej.

§5
l. Do zadń Zespołu należy ptzed,e wszystkim:

1) podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia przemocy domowej w
środowisku i uruchomienie procedury powstrzymującej negatywne jej skutki,

2) wzajemna wYmiana informacj i między członkami Zespołuw celu stworzenia strategii
interwencYjnej obejmującej ustalenie planu pomocy, podjęcie wytyczony ch działń,
monitorowanie sytuacji danej rodziny,

3) stosowanie procedury,,Niebieskiej Karty'',
4) inicjowanie dziŃań i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób

będących członkami Zespołu,
5) udzielanie wsParcia meryĄorycznego Grupom Roboczym oraz bezpośredni udziń w

ich pracach w sytuacjach tego wymagających,
6) monitorowanie zjawiska przęmocy, jego rozmiarów i skutków społecznych oraz

efektywno ści podej mowanych działaft ,
7) uzgadnianie, koordynowanie i inicjowanie dzińań wynikających z gminnego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz gminnego systemu profilaktykii oPieki nad dzieckiem i rod,ziną a takżę strategii rozwięywania problemówspołecznychwgminie) 
.

8) wsPÓłdziałantę z władzami lokalnymi w'zakresie wypracowania i wdrożenia
rozwiązań sYstemowYch Przeciwdziałaniaprzemocy oraz monitoring i ewaluacja tego
proceSu.

2. Do zadań Grupy Roboczej należy w szczegó|ności:
1) gromadzenie informacji o sytuacji rodzinylrodzin wymag ającychpomocy,
2) komPleksowa diagnoza zgłoszonego problemu z uwzględnieniem kompetencji

reprezentow any ch instytucj i i or ganizacj i,



opracowanię i ręaIizacja planu

reallzację poszczególnych części
grupy roboczej, atakże dla osoby

monitorowanie sytuacji osób i
zagr ożony ch j ej wystąpieniem,

5) dokumentowanie dztńńpodejmowanych wobec rodzin dotkniętych przęmocąotaz

efektow tych działań.

III. TRYB PRACY ZESPOŁU

§6
I. ZespóŁpracuje na posiedzeniach zwołanych przęz PrzewodniczącegolZastęPcę ZesPołu wg

potrzeb, nie rzadziejjednak ntżraz na kwarlał.

2. Całoksztahem prac Zespołu kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący moŻe, do

wykonywania określonych obowipków należących do jego kompetencji, uPoważnió

Zastępcę.

3. Do zadanPrzewodnicząceSo Zespołu należy w szczegolności:

1 ) zap ewnienie ob sługi protokolamej po sie dzeń Zesp oł:u pr zez w znaczenie S ekretarza;

2) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów w zakresie

posiedzeń Zespołu oraz podejmowanych przez Zespoł uchwał;

3) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu wykonania okreŚlonych Prac

niezbędnych do realiz aĄi zadń Zespołu;

5) zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu innych osób, niebędącYch jego

członkami, które mogą wspieraó Zespółw realtzacjt zadan.

4. Członkowie Zespoł\L w szczęgólności:

1) uczestniczą w posiedzeniach Zespołu i przedstawiają stanowiska dotYczące

przedmiotowej problematyki ;

2) opracowują i przedl<ładają materiały i informacje z zakresu działalnoŚci

reprezentowanej insty,tucj i, niezbędne w pracach Zespołu;

3) wykonują powierzote pTzez PrzewodniczącegolZastępcę Przewodniczącego Prace

niezbędne do realizacj i zadń Zespołu.

5. Członek Zespołu, który nie może lczestntczyć w posiedzeniu Zespołu, informuje

przewodnicząaęgo Zespołu o przyczyfiach swojej nieobecności, w terminie co najmniej 2 dni

roboczych przed posiedzeniem Zespołu.

6. Zespoł moze dokonywać uzgodnień dotyczących realizacji swoich dziŃafi wykorzYstując

wszystkie możliwe środki komunikacji, zwłaszcza dotyczące powołania Grupy Roboczej w

przypadkach wymagających podjęcia natychmiastowych dzińań interwencyjnYch. W razie

potrzeby ustalenia ustne potwlerdzanę są w formie pisemnej (korespondencja, fax, e-mail).

7. Zespoł analinĄe indywidualne przypadki plzemocy wg procedury postępowania i

funkcjonowania Grup Roboczych - § 8 ust. 5.

8. opinie i decyzje Zespołu zapadają zv,rykłą większością głosów w głosowaniu jawnYm, w

obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Zespołu.

9. W przypadku nieosiągnięcia większości głosów, o której mowa w ust. 8, decyduje głos

Przewodni cz;ącęgo Zespołu.

3)

4)

pomocy określającego osoby odporł,iedzialne za

dzińafi, opis zadań d|a poszczegolnych członkóli

i rodziny objętej pomocą,

rodziny/rodzin doświadczających przemocy oraz
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IV. ZASADY POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIE GRUP ROBOCZYCH

§7
1, GruPę Roboczą Powołuje się w indywidualnych przypadkach wystąpienia sytuacji
Przemocowej wYmagającej podjęcia zintegrowanych działań wielokieruŃowych, gdy
dotychczas ow e działania poj edynczych instytucj i s ą ni ewystarc zaj ące.
2, GruPę Roboczą Powołuje PrzewodniczącylZastępca z własnej inicjatywy lub na wniosek
członków zespołu albo na zgłoszenie instytucji, organizacjilub osoby fizycznej.
3, Skład GruPY Roboczej jest zmienny, ustalony zgodnie z potrzebamt do podjęcia
interwencji w Środowisku dotkniętym przęmocą, spośród przedstawicieli insty,tucji
wYmienionYch w art.9a ust. 11 i ust. 12 ustawy o przeciwdziaŁaniuprzemocy w rodzinie.
4, Skład GruPY może bYÓ Powiększony o specjalistow z określonych dziedzin w sytuacjach
tego wymagających.
5, Wl'tYPowanie do Prac w Grupie Roboczej jest równo znacznę ze zgodą przełożonych na
uczestnictwo Pracownika we wszystkich spotkaniach tej grupy, w ramach pełnienia
obowiązków służbowych.

V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA IDZIAŁANIA GRUP ROBOC ZYCH

§8
7, Zwołanie GruPY Roboczej po raz pierwszy w danej sprawie następuje w oparciu o złożony
Wniosek zgłoszenioWY, W którym podaje się propozycję składu orobo*.go Grupy oraz
termin i miejsce spotkania.
2, Członkowie GruPY Roboczej, podczas spotkania Grupy, wyznaczają spośród siebie
KoordYnatora, którY prowadzi spotkanie. Koordynatora moze wskazać przewodni czący
ZesPołu we Wniosku zgłoszeniowym. Protokół i niezbędną dokumentację Grupy Roboczej
sporządza Sekretarz.
3. Posiedzenia Grupy Roboczej odbywają się w dni powszednie, w godz, 8.00 - 15.00 w
siedzibie OŚrodka PomocY SPołecznej w Zapolicach. Istnieje możliwośó organizacji
Posiedzenia na terenie innYch instytucji, Dopuszcza się możliwość zwoływania posiedzeń
poza godzinami pracy wskazanymi jw. w sytuacjach tego wymagających.
4, GruPa Robocza Pracuje zgodnie z zasadą interdyscyplinarnego współdziałania
wykorzystuj ąc kompetencj e poszczególnych instytucj i w tym szczególnie :

1) Podejmuje dzińanianatzęcz środowiska dotkniętego /zagrożonego przemocą;
2) udztelają informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy w

środowisku;
3) inicjuje działaniaw stosunku do osób stosujących przemoc,

5. Grupa Robocza indywidualnię w każdym przypadku:
i) określa cel i harmonogram dziaŁań
2) ustala Plan Pomocy wykorzystując wszystkie możliwe instrumenty adekwatnie do

sytuacj i, z udzińem osoby/rodziny;

3) dokonuj e Podzińu zadan, wykorzystując kompete ncje poszczególnych członków;
4) ustala termin i miejsce kolejnego spotkania;
5) sporządza protokół z posiedzenia Grupy;



6) w indywidualnych przypadkach sporządza lvypis z protokołu posiedzenia dotyczący
dokonanych uzgodnień otaz zaleceni ptzekazĄe go osobie pokrzywdzonej i osobie,
co do której istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc;

7) dokonuje oceny i ewaluacji przydzielonych i zrealizowanych dzińań
8) podejmuje decyzję o zakończęniu pracy t sporządza sprawozdanie z działalności.

6. Po podjęciu decyzji o zakończeniu prac, Koordynator Grupy Roboczej przekazuje
dokumentację do Zespołu.
]. Za okres działania Grupy Roboczej przyjmuje się czas od pierwszego spotkania do
podjęcia przez członków Grupy decyzji o zakończeniu prac,

8. DziaŁania Grupy Roboczej nie zwalniają instytucji/służb z podejmowania interwencji i
świadczenia pomocy natzęczrodzin uwikłanych w przemoc.

VI. DOKUMENTACJA, MONITOROWANIE PRAC ZESPOŁU I GRUP
ROBOCZYCH

§9
1. W celach statystycznych i ewaluacyjnych Zespół grornadzi dane dotyczące m.in.: ilości
spraw skierowanych do Grup Roboczych, składu poszczególnych Grup, efektów pracy Grup.
W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realtzacjtzadńprzęz Grupy orazwraziepotrzeby
proponuje niezbędne korekty.
2. Dokumentację prac i dzińańZespołu i Grupy Roboczej stanowią:

1) wniosek o zwołanie posiedzeniaZespołulGrupy Roboczej -załącznlknt I,
2) wyrażenie zgody osoby uczestniczącej w postępowaniu Zespołu - załącznikrlr 2,

3) kwestionariusz zgłoszeniowy (do użytku wewnętrznego) - załącznikm 3,

4) protokół z posiedzenia Zespołu/Grupy Roboczej - zalącznik nr 4,

5) plan działń Zespołu/Grupy Roboczej - zaŁ. nr 5,

6) monitortng dziŃń Zespołr_riGrupy Roboczej - zŃ. nr 6,

7) realtzacla dziŃań podjętych przez czloŃa Grupy Roboczej - zał. nt 7,

8) oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danychzŁożonychprzez członków
Grupy przedrozpoczęciem działalności - zaŁ. nt 8,

9) informacja Grupy Roboczej do Przewodniczącego Zespołu o zakończeniu działań -
zŃączntknr 9,

10) sprawozdanta z dziala|ności Zespołu,
11) dokumentacja wynikająca z procedury: ,,Niebieskiej Karty" (akta indywidualnych

spraw).
72) tnne niezbędne dokumenty.

3. Dokumerftacja, o której mowa w ust. 2, przechovrrywana jest w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zapolicach.

Vil. POSTANOWIENIA KONCOWE
§10

I. Zmiana składu osobowego Zespołu następuje zaruądzeniem Wójta Gminy Zapoltce na

wniosek Przewodniczącego, zmiana składu osobowego Grupy Wnioskiem
Przewodni czącego l Zastępcy Zespołu.
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2' W celu zaPewnienia Profesjonalnego wsparcia systemom rodzinnym i instltucjom,członkowie ZesPoha/GruPY uczesini"rąw szkoleniach, warsaatach, konferencjach.3' WszYstkich członkow ZesPovrcrupy Roboczej obowiązuje zasadatajności informacji
;,1*3,::"TJ.lffiXi"J;**Ych prac Zespołu. ouowrązet,"" *-ń|e się także po
4' PrzewodniczącY gromadzi Protokoły, z posiedzeń ZespoŁu,koresponde ncję zczłonkami
ff;ilkj||i",}|*lilĄ listy obecności orur- ,nnu dokumentację niezbędną do
5' Pierwsze Posiedzenie ZesPołu zwołuje Wójt w terminie 14 dni od dnia ogłoszeniazarządzenia o powołaniu człońow c-i*"go zćspołulrrt.royr.yplinarnego.

§ 11
zespołposługuje się pieczątką nagłówkową o treści:

GMINNY ze
W ZAPOLICACH

Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice
tel.43 823 19 76



Zńączniknr 1 do Rgulaminu
or ganizacji pracy Gminne go
Zespołu Interdyscyplinarnego
w Zapolicach

Wniosek
o zwoła n ie po sied zenia Zesp ołu lG ru py Ro bo czej

Proszę o zwołanie Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego w składzie (podaó propozycje
specjalistów, insĘrtucje, które powinni znaleźć się w sńadzie ze-społu)
1. ..............
2. ........,.....
3. ..............
4. ..............
5. .......,......
6. ..............
7. ..............
8. ..............
9 : :: :: : ,: :::
Imię i nazwisko osoby zgłaszĄącei

Nazwa instytucj i zgłaszaj ącej

Da4e ospbv / rodzinv. którei dotvczv problem /
1. skład osobowy rodzinyl podać imiona inazwiska osób/

1. matka -
2. ojciec -
3. dzieci /dodatkowo podaó wieV

2. adres i numer telefonu

krótki opis problemu:

W sPotkaniuwęŹmielnie weźmie udzińprzedstawiciel rodziny, w której wystąpił problem.

datai czytelny podpis osoby zgłaszającej


